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EDITORIAL
Ach jo, o čem mám napsat tentokrát? O covidu? O stoupajících počtech zemřelých, kdy
se již smrt mnohých dotýká přímo našich blízkých, nejbližšího okolí, kamarádů a známých? Ach, jak často jsem v poslední době s bolestným zatrnutím slyšela: „Víš, kdo
umřel...?“ Už jsme všichni příliš dlouho doma, příliš dlouho si musíme vystačit s nulovými nebo hodně omezenými sociálními kontakty. Líto je mi rodičů dětí, kteří se den co
den potýkají s úskalím distanční výuky, líto seniorů, kterým děti asi v návalu starostí
zapomínají volat, líto těch, kteří zůstali doma bez práce a prostředků. A epidemie paradoxně sílí. Je pravda, že vláda přijímá často chaotická a nelogická opatření. A na druhé
straně ta opatření, která mají svá fakty podložená opodstatnění a jak se říká „mají hlavu
i patu“, jsou napadána hlava nehlava, zleva zprava, a na internetu a sociálních sítích kolují desítky „zaručených“ zpráv. A také mám bohužel pocit, že ta solidárnost, soudržnost, kterou jsme se jako společnost vyznačovali na jaře, kamsi zmizela. Štve mě, když
potkávám neustále na ulici lidi, hlavně ty mladé, bez roušek, nebo s rouškami zavěšenými pod bradou, ale štve mě ještě víc, když se dočítám, v jakéže to exotické destinaci
tráví ta nebo ona úžasná hvězda svou karanténu.
Dost. Prožíváme postní dobu. Čas, kdy bychom se měli snažit odříkat se povrchních
radovánek a světských marností, ponořit se hlouběji do svého nitra a více rozjímat o radostném poselství skrývajícím se ve velikonočních tajemstvích. Jsem přesvědčená, že
skrze těžkou dobu, kterou prožíváme, se máme, můžeme něčemu naučit. Naučme se přijímat dny, kdy zůstáváme doma, často jen sami se sebou a nejbližšími, jako dar ke ztišení, modlitbě a meditaci.
rym

SLOVA FARÁŘE
A tak moc prosím, nadále berte pokračující opatření vážně, neobcházejte je, nezlehčujte je, zkuste pochopit jejich smysl a vytrvejte! Ne ze strachu (vždyť „pro strach
máme uděláno“ právě díky tomu, co budeme slavit o Velikonocích), ne kvůli tomu,
že se necháváme okrást o svoji vnitřní svobodu (tu nám v Kristu nikdo ukrást nemůže), ale ze svobodně zvolené zodpovědnosti
za společné zvládnutí náročné situace.
Nestojíme totiž před nějakou falešnou
volbou „buď – anebo“, ale jsme zváni ke
zralému postoji, který zahrnuje „to i ono“:
• „trpělivost a vytrvalost + rozhodnost a
odvahu“;

SVOBODNÁ SOLIDARITA
... ať si už o naší vládě či její opozici myslíte cokoli, teď platí:
SPOLEČNĚ A SVOBODNĚ
TO ZVLÁDNEME!
Moji milí, podobnou výzvu jsem vyslovil po
mši svaté o 2. neděli postní 28. února a navázal jsem na ní o 3. neděli postní („Rozhovor s koronavirem“), když byla zaváděna
přísnější opatření, která trvají až dodnes.
Proto si dovolím to, co jsem řekl a napsal
tehdy, trochu aktualizovat ve světle momentální situace a zopakovat tuto naléhavou
výzvu i v tomto velikonočním Zpravodaji.
Teprve poté přidám poselství Velikonoc.
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• „ochranu zdraví a životů + ochranu
svobody a demokracie“;
• „dodržování restrikcí + uchování si
vnitřní svobody“;
• „opatrnost a ohleduplnost + ochotu dát
všanc svůj život pro druhé“.
Neposlouchejte proto, prosím, jakékoli výzvy k obraně našich náboženských svobod
či práv, které by zároveň jedním dechem
zvaly také k nezodpovědnému porušování
restrikcí chránících lidské životy. Obojí
musí jít ruku v ruce! Neexistuje svoboda
bez solidarity, ani solidarita bez svobody.
Toto základní poselství se nyní pokusím
vyjádřit konkrétněji:

Neměla by být ještě přísnější? Nemělo by
jich být více? V jiných sektorech? Méně?
Nejsou diskriminační? Umožní mi aspoň
pokračování v tom, na čem mě osobně v
životě záleží? Jsou dostatečně srozumitelná? Jsou jako celek akceptovatelná širší veřejností? ...). Ale to, co je důležité, je pomoci ke zvýšení osobní zodpovědnosti a k
přijetí vůbec nějakých sebeomezení ze strany většiny společnosti. A myslím, že rozporováním jednotlivých opatření nebo jejich
zesměšňováním či bagatelizací toho nedosáhneme. Vyhodnocení konkrétních kroků
konkrétních politiků či stran si nechme na
podzimní volby.

1. Trvající extrémní vážnost situace mě
přesvědčuje, že v této chvíli platí „lepší
něco, než nic“, „lepší pozdě, než nikdy“,
„lepší společně a rychle stát za něčím nedokonalým, než se do nekonečna hádat o
něčem dokonalejším“... A toto platí i tady
na Chebsku, kde se situace již lepší. Celostátně ale ještě nejsme za vodou a nezodpovědné uvolnění těsně před cílem by mohlo
nakonec i Chebsko vrhnout zpátky do sestupné spirály další vlny epidemie. Navíc
jsme součástí širšího celku, se kterým jsme
solidární.

4. Možná, že někomu může k nové vnitřní motivaci pomoci otázka, jestli se nemůže věnovat nějakým momentálně možným
aktivitám, které by pro něj přinesly podobné ovoce, jako ty, které momentálně možné
nejsou. Třeba místo dlouhých výprav do
přírody zkusit objevovat krásy svého okresu, nebo dokonce užitečnost cvičení na zahradě či doma. Místo chození po návštěvách známých a přátel zkusit hodinovou
meditaci na lavičce na kopci a poté zorganizovat videokonferenci širokého příbuzenstva. Místo čehokoli, co nyní nemohu, zkusit najít ve svém okolí nějakou dobrovolnickou činnost ve prospěch těch, kteří jsou
odkázáni na druhé (v terénu či online).

2. Vláda mě neskutečně štve, ale i tak mě
extrémní vážnost situace vede k přesvědčení, že v této chvíli je třeba vládní opatření a jejich zodpovědné naplňování podpořit. Navíc se zdá, že vláda už konečně
začala vážněji naslouchat solidní vědecké
platformě, jakou jsou např. odborníci shromážděni v nové poradní Mezioborové skupině pro epidemické situace MeSES (viz
www.meses.cz), kde se vede solidní odborná nepolitická debata a vydávají transparentní doporučení pro vládní opatření. Ne
všechno pak projde, ale zdá se, že je vytvořen stabilnější prostor pro rozhodování.

5. Nebo ještě radikálněji, jestli právě ona
nemožnost vykonávání některých našich
oblíbených aktivit nám pro náš život nemůže přinést stejně důležité ovoce (třeba na
nějaké jiné rovině), jako nám tyto aktivity
přinášely, když možné byly. Třeba skrze
nepříjemný prostor vytvořený výpadkem
toho, co jsme dělali běžně doposud, můžeme objevit vnitřní, nebo i vnější prostor pro
něco, čeho jsme si doposud nevšímali a co
je pro nás stejně cenné. Např. objevíme někoho, komu by naše osobní podpora dodala
novou chuť do života a koho jsme si kvůli

3. Jednotlivá opatření lze rozebírat z
různých hledisek (Stačí jejich přísnost?
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svému soustředění se na to, co momentálně
nemůžeme, ani nevšimli.

úklid…), PSYCHICKOU KONDICI (různé kanály komunikace, přijetí online prostoru
jako šance, střízlivé a zodpovědné zacházení s informacemi, uspořádání si dne…),
DUCHOVNÍ KONDICI (přijetí současné situace jako prostoru k životu, ne k přežívání,
žití „tady a teď“, využívání duchovní podpory, návštěva faráře, modlitební vycházky,
domácí bohoslužby, kontemplace, bytí pro
druhé…), EKONOMICKOU KONDICI (investování do vybavení domácnosti, do vzdělání, vyhledání podpory v případě hrozící finanční nouze…) a TVŮRČÍ KONDICI (využívání příležitostí, nápadů, psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se
druhým přes internet, hledání způsobů, jak
podpořit osamělé či nemocné sousedy…).

6. Toto je tedy několik příkladů, jak žít
v postoji „to + ono“ a neupadnout ani do
ustrašené pasivity zbavené veškeré vnitřní
svobody a kreativity, ani do bezcitného sekernictví bojujícího za nějaké abstraktní
ideje a přehlížejícího konkrétní potřeby
konkrétních lidí, zvláště slabých a bezmocných. Co toto propojení tedy může znamenat prakticky?
7. Na jedné straně pokračujme, prosím,
v dodržování základních 3 R: ROZESTUPY
(dva metry, doma, home-office, příroda…),
RUCE (mytí, desinfekce, pozor na oči a
nos…), RESPIRÁTORY (dobře těsnící, včasná výměna, péče o ně…); přidejte si k nim
doplňková 3 O: OČKOVÁNÍ (registrace,
rezervace, realizace hned jak to bude pro
vás možné…), OCHRANA (opatření, ohleduplnost, testování, karanténa…), OKNA
(větrání, vyšší vlhkost, nižší teplota…).

9. Suma sumárum: Ve všem jednejme
z hloubky své svobody zodpovědně, s respektem vůči nařízeným opatřením, s pozorností vůči svým bližním, zvláště vůči
starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s
důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On
je ten, který nás provází, zůstane nám věrný
za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, nejen společně zvládli, ale abychom v setkání jeho i naší tvůrčí svobody
zakusili, že i z těchto temnot už teď a tady
vychází světlo.

8. Uprostřed těchto nutných a životy chránících restriktivních opatření pak také žijme svoji skutečnou svobodu tím, že budeme rozvíjet svoji TĚLESNOU KONDICI
(zdravé stravování, vitamíny, pohyb na čerstvém vzduchu, spánek, odpočinek,

10. Myslím na vás
všechny v modlitbě
a děkuji za modlitby vaše.
Petr Hruška
Zvěstování Páně
25. března 2021

Foto: Jan Šibík
Staroměstské nám.
22. 3. 2021
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Ve čtvrtek jsme mu tleskali,
protože nastoupil do služby
pod tisícem jmen a tváří.
Vytíral podlahu v nemocničním pokoji
a chytil přitom trochu té korony,
co ho zabila.
Velký pátek byl letos tisíckrát,
všude, kde se Ježíš ujímal bezmocných,
kde spolu umírali,
kde v té bídě spolu slavili Velikonoce:
spolu ve smrti i vzkříšení.

ZNAMENÍ NADĚJE PRO VŠECHNY

Malcolm Guit: Velikonoce 2020

Blíží se další Velký pátek dnešního světa.
Bude to jen tragičtější opakování loňského?
Nebo spíše nová šance na zahlédnutí naděje
pro všechny? Naděje proti vší naději?
Přijetí pouště. Přijetí Slova. Přijetí kořenů. Přijetí propojenosti. Přijetí dialogu…
Bude toto patero postních „přijetí“ stačit,
aby nás uschopnilo i pro to šesté? Přijetí
naděje pro všechny?
farnostcheb.cz/live
Nebude. Nebude stačit, dokud se od „přijetí“ neposuneme k „daru“. Daru rozkvétající pouště. Daru životodárného Slova. Daru uzdravujících se kořenů. Daru požehnané propojenosti. Daru dialogického jednání… Toto patero darů se slévá v jeden veliký. Dar naděje pro všechny.
Je tu již mezi námi. Je tu jako pod sněhem skrytá jarní květinka. Uprostřed pouště. Zalévaná sluncem. S kořeny hluboko
zapuštěnými do dobré půdy. Propojená
s celým stvořením. Toužebně vdechující a
znovu vydechující pulzující život…
Zas je tu jaro, zatím naznačené,
tak trochu trpké, jako dým.
Rozmýšlím, co je k ponechání,
a mrtvé listí uklízím.
Tak tomu je a vždycky to tak bylo.
A je to zákon. Moc to vím.
Je mi jen líto utínaných větví
a loňská hnízda neshodím.

VELKÝ PÁTEK BYL NA TISÍCERU MÍSTECH…
Po loňských Velikonocích, zasažen tragičností první vlny koronavirové pandemie,
napsal anglický duchovní a básník Malcolm
Guit báseň Velikonoce 2020. Citovali jsme
si jí v průběhu podzimní druhé vlny během
cyklu kázání Bůh v karanténě. Nikdo si
tehdy ještě nepřipouštěl, že i letošní Velikonoce budeme slavit zasaženi ještě zákeřnější vlnou třetí či čtvrtou… A přeci…
Kde je Ježíš
o těchto divných Velikonocích?
Zamčený v kostele
jak v temném hrobě? Letos ne.
Zámky povolily, kámen je odvalen!
Vstal, vzkříšen, živý jako vždy,
kráčí světem, námi nespoután,
k nám všem, kterým se přišel dát.
Hrob je prázdný – proč ho hledat tam?
Dnes měl být chlebem
v pozvednutých dlaních kněze
či chvalozpěvem na rtech sboristů
jenže se vytratil…
Setřásl naše nažehlená plátna,
opásal se jako tehdy a se saniťáky
zvedá nosítka, jemně hladí ruce
umírajících, dodává naději,
dýchá s bezdechými, vlévá sílu do žil.

Jan Skácel: Co je k ponechání

Váš farář Petr
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CESTY VÍRY
dlouho snaží žít podle Slova života a nyní
je vážně nemocná. Ví, že se blíží k cíli své
pozemské cesty.
Její blízká přítelkyně Kati vypráví: „Hedy je při každé návštěvě, včetně návštěv
ošetřujícího personálu, obrácená ke druhému, zajímá se o něj, i když je už pro ni teď
velmi obtížné mluvit. Všem děkuje, že tam
jsou, a předává svoji zkušenost. Je pouze
láskou, živým ano Boží vůli! Přitahuje
mnoho lidí: přátele, příbuzné, kněze.
Všichni jsou hluboce zasaženi její pozorností ke každému a její silou, která je plodem víry v Boží lásku.“
Chiara Lubichová mluvila o životě jako
o „svaté cestě“: „Svatá cesta je symbolem
naší pouti k Bohu. (…) Proč neudělat z jediného života, který máme, cestu, svatou
cestu, protože ten, který nás očekává, je
Svatý. (…) I člověk, který nemá konkrétní
náboženské přesvědčení, může ze svého
života udělat mistrovské dílo tím, že se vydá na cestu upřímné morální snahy. (…)
Jestliže život je svatou cestou, která vede
po trase vyznačené Boží vůlí, pak je zapotřebí, abychom každý den postoupili o kousek dopředu. (…) A co když se zastavíme?
(…) Máme snad, zrazeni svými chybami,
cestu opustit? Nikoli. Heslo v této chvíli
zní „začít znovu“ (…). Je třeba vložit veškerou důvěru v Boží milost, a ne ve své
schopnosti. (…) Především pak pojďme
cestou společně, sjednoceni v lásce, pomáhejme si navzájem. Ježíš – Svatý - bude
mezi námi a on bude naší ,Cestou’. On nám
umožní jasněji pochopit Boží vůli a vloží
do nás touhu a schopnost ji uskutečnit. Budeme-li sjednoceni, všechno bude snazší
a budeme zakoušet blaženost slíbenou těm,
kdo se vydají na ,svatou pouť‘.“
Letizia Magri

SLOVO ŽIVOTA NA BŘEZEN
„Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě
o svých stezkách.“ (Žalm 25,4)
Tento žalm nám ukazuje člověka, který se
cítí obklopen nebezpečím a hrozbami. Potřebuje najít správnou cestu, která by ho
konečně dovedla do bezpečí. Na koho se
obrátit o pomoc?
S vědomím vlastní slabosti konečně
zvedne oči a volá k Hospodinu, Bohu Izraele, který nikdy neopustil svůj lid, ale vedl
ho na cestě pouští až do zaslíbené země.
Poutník zakouší na cestě naději, je pro
něj výsadní příležitostí k hlubšímu spojení
s Bohem, může se s důvěrou odevzdat jeho
věrné lásce, přestože sám je nevěrný.
Jít po cestě s Bohem, je v biblickém jazyce také chápáno jako životní lekce, kdy
se učíme poznávat jeho plán spásy.
„Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě
o svých stezkách.“
Mnohdy jdeme nejprve po cestách
v domnění, že si vystačíme sami. Pak ale
zjistíme, že nevíme kudy kam, jsme zmatení, více si uvědomujeme svá omezení a své
nedostatky. Toužíme znovu nalézt kompas
svého života a s ním i cestu k cíli.
Tento žalm je nám velkou pomocí; vede
nás, abychom se osobně setkali s Bohem,
nebo abychom se s důvěrou v jeho přátelství k němu vrátili.
Dává nám odvahu jednat podle jeho
učení, které nás neustále zve, abychom vyšli ze svého já a šli za ním po cestě lásky,
po níž nám jde on jako první vstříc.
Tato slova se mohou stát během dne naší
modlitbou. Ta vytvoří z každé chvíle, radostné i bolestné, etapu naší cesty.
„Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě
o svých stezkách.“
Hedy, švýcarská matka čtyř dětí, se už
6
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POMOC POTŘEBNÝM
okolí, který by pomoc potřeboval, můžete
jej nasměrovat přímo na Nádech: e-mail:
cheb@nadech.eu, telefon: 724 831 139.
Nebo ho odkažte na nás a my jej
s organizací následně zkontaktujeme.
Děkuji Vám všem, kdo jakkoli pomáháte, i to je způsob, jak být vzdáleným nablízku. Nejen mezi sebou ve farnosti, ale i
lidem z našeho širšího okolí ukazujeme, že
i v těžké době tváří v tvář nějaké nouzi či
utrpení máme srdce na pravém místě.
Požehnané Velikonoce. 😊
Eva Kolafová

POMÁHÁ CELÁ EKUMENA
Milé farnice a farníci,
děkuji Vám všem, kteří se zapojujete do
společné iniciativy Peče celá ekumena, kdy
zajišťujeme něco dobrého na zub a pro povzbuzení zdravotníkům. Dostáváme od
nich moc hezkou zpětnou vazbu, že je to
pro ně velkým povzbuzením.
V rámci ekumenické spolupráce se farnosti a sbory z Chebu a okolí dohodly na
další formě pomoci. Chtějí podporovat rodiče samoživitele, kteří se v současné době
často postupně ocitají ve velmi tíživé finanční situaci. Pomoc pro tuto skupinu organizuje spolek Nádech – podpora a pomoc pro rodiče samoživitele. Dobrovolníci
zde zajišťují materiální pomoc, potravinovou pomoc, základní poradenství, svépomocné skupiny, volnočasové aktivity a
osvětové a vzdělávací akce pro osamělé
rodiče s dětmi, kteří nemají peněz nazbyt.
Lidé mohou darovat do Nádechu třeba nábytek, fungující lednice či pračky, sportovní potřeby, trvanlivé potraviny či drogerii.
Dobrovolníci vše následně rozdělují potřebným rodinám, kterých je kolem třiceti.
Nyní nás prosí, zda bychom mohli z naší
farnosti pomoci zajistit něco do velikonočních balíčků. Kdo by chtěl nějak přispět, může buď finančně, nebo při svém
nákupu vzít třeba navíc nějakého velikonočního čokoládového zajíce, bochánek či
pár mandarinek pro děti a dát nám to na
faru do středy 31. 3. 2021. Zde si to Nádech odveze a udělá z toho balíčky.
Pokud byste se chtěli dozvědět více informací, nebo se třeba domluvit, co by bylo
ještě vhodné, neváhejte a zavolejte mi na
tel. 731 619 729, či mi napište na e-mail
charita@farnostcheb.cz. Pokud byste naopak věděli o nějakém samoživiteli ze svého

POMÁHÁME V CHEBU
Od loňského podzimu funguje v Chebu iniciativa vzešlá z řad chebských herců a divadelníků, která si říká Pomáháme v Chebu. Vzniklo to tak, že chebští divadelníci
pomáhali s dalšími dobrovolníky městu s
rozvozem potravinových balíčků a při tom
viděli, že někdy tím nejsou pokryty skutečné potřeby. Začali tedy organizovat telefonní linku, kde nabízejí vyzvednutí léků
lidem nemocným nebo v karanténě, dovoz
nákupů podle přání či odvoz k lékaři. My s
nimi spolupracujeme na hledání a zapojování dalších dobrovolníků, kteří postupně
nahradí herce, kteří se vracejí do divadla a
chystají nová představení na jaro. Zatím
dobrovolníků není mnoho, ale postupně se
přidávají další a další ochotní lidé, kteří v
současné době cítí, že když mají tu možnost, tak pomáhají.
Takže Vás, kteří někdy něco potřebujete, chceme povzbudit, nebojte se ozvat,
většinou se dobří lidé, kteří mohou pomoci,
najdou poměrně rychle. Stejně tak ale
zveme všechny, kdo uvažují, že by občas
mohli někde jednorázově pomoci – i vy se
ozvěte, Vaše pomoc bude velmi vítaná.
Eva Kolafová
7
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RADY Z RADY
nout farníkům účast na obřadech velikonočního Tridua).
Po sdílení toho, k čemu každý ze členů
PRF během předchozí reflexe dospěl, PRF
většinou hlasů (z přítomných 7 bylo 5 pro)
přijala následující doporučení:
DOPORUČENÍ PRF:
1. PRF, vědoma si sice na Chebsku se
zlepšující, ale i tak stále závažné epidemické situace, z důvodů protiepidemické opatrnosti a ve světle potřeby právě v období
kolem Velikonoc povzbudit i širší veřejnost k vytrvání v postoji ohleduplného sebeomezení se, doporučuje při Velikonočním Triduu 2021 (tj. od 1. do 4. 4. 2021
včetně) neotvírat hlavní obřady Velikonočního Tridua pro veřejnou účast v rámci
10% limitu daného celostátními opatřeními
a povzbudit farníky k různým formám slavení velikonočních tajemství v domácnostech a v modlitbě se sjednotit se slavením
Velikonočního Tridua pro celou diecézi,
kterému bude předsedat biskup Tomáš Holub (viz bip.cz/velikonoce21).
2. PRF zároveň doporučuje hledat a využít staré i nové cesty k tomu, aby o Velikonocích mohlo být co nejvíce farníků
osloveno, povzbuzeno Božím slovem, propojeno se společenstvím farnosti i diecéze
a inspirováno pro osobní či rodinné slavení
Velikonočního Tridua v domácnostech,
abychom se tak společně i skrze takovéto
slavení stávali znamením naděje pro
všechny.
3. PRF pak také doporučuje po Velikonocích zvážit postupné kroky k umožnění
účasti na bohoslužbách širšímu okruhu věřících, a to včetně využití faktu, že mnozí
starší farníci již budou očkováni a že již
bude nejspíše poměrně široká možnost testování.
Zapsal Petr Hruška

PASTORAČNÍ RADA
V pátek 19. 3. 2021 se naše pastorační rada
sešla ke společné reflexi nad otázkou: Jak
v naší farnosti slavit Velikonoce jako
znamení naděje pro všechny?
Reflexi jsme zpočátku směřovali ke sběru podnětů a inspirací, jak pomoci farníkům různých věkových skupin a různých
možností slavit Velikonoce.
Některé z podnětů, které zazněly:
▪ osobní roznáška velikonočního čísla
Zpravodaje s vloženým přáním biskupa
▪ podněty k domácímu slavení Velikonoc
jako součást Zpravodaje
▪ rozšířené podněty k domácímu slavení
na internetu či mailem (editace loňské
příručky)
▪ videokonference pro více lidí (pozvat
lidi z růžence, pondělní skupinky, farního kafe…)
▪ stremované ranní chvály, nešpory, pomazání v Betánii, křížová cesta…
▪ křížová cesta v přírodě / křížová cesta v
kostele
▪ otevření Mikuláše pro osobní návštěvy,
konkrétní „kontaktní doby“ pro setkání
s farářem
▪ velikonoční oheň někdy v době vigilie
▪ adorace v Getsemanech formou celonočního modlitebního řetězu + ranní
chvály
▪ bdění u hrobu formou celodenního modlitebního řetězu
Ve druhé části jsme pak reflexi zúžili na
otázku, zda za současné situace slavit velikonoční Triduum stále v režimu PLES 6
(tedy nenabízet žádné veřejně přístupné
bohoslužby a navíc ani – podle přání biskupa – bohoslužby nepřenášet online), nebo zda přejít do režimu PLES 5 (a v omezeném počtu 10 % z míst k sezení nabíd8
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VELIKONOCE 2021
znamení naděje pro všechny
Na těchto čtyřech stránkách je vám k dispozici stručná verze podnětů ke slavení letošních
Velikonoc v chebské farnosti. Pro použití tohoto stručného průvodce nemusíte mít nutně
přístup k internetu, i když ten je výhodou, protože tak můžete být více propojeni se svojí
farností a s celou diecézí. Pro webovou verzi tohoto průvodce klikněte na stránku farnostcheb.cz/triduum, kde si můžete stáhnout i jeho rozšířenou verzi. Pro ty, kdo nemají internet, odkazujeme na nabídku TV Noe a ČT 2 či ČT 3. Abychom však Velikonoce jen nesledovali v televizi, ale slavili je ve vlastním životě, budeme každý den pozváni k osobnímu zapojení skrze symbolická gesta. Na ta je pak dobré se vždy včas připravit.
Svaté přijímání a svátost smíření nemocných: Pro ty, kteří jsou upoutáni na lůžko a nemohou vycházet, nabízíme možnost domluvit se na návštěvu faráře či některého
z akolytů se svatým přijímáním, případně i se svátostí smíření, někdy během velikonočního Třídenní. Na čas návštěvy se včas domluvte s farářem (tel. 608 656 557) či s někým
z akolytů.
Svatý týden a svátost smíření: Do Svatého týdne jsme vstoupili bohoslužbou Květné neděle. Možná jste byli propojeni s naší farností (online od 10:00), možná jste se spojili
s bohoslužbou vedenou apoštolským nunciem (ČT 2 od 9:30). V každém případě nás zbývající tři dny do Velikonočního třídenní zvou k vděčnému ohlédnutí se zpět za celou postní dobou a (pokud jste se k tomu po celý půst z nějakých důvodů nedostali) ke slavení
svátosti smíření, na kterou se můžete zkusit domluvit např. s vaším farářem (tel.
608 656 557). Pokud už nebude mít ve svém diáři pro vás do Velikonoc místo, nechejte
toto slavení s důvěrou až na dobu velikonoční, protože je lépe ji slavit v klidu než
s frontou ostatních za zády. Když se na ní připravíte již nyní a domluvíte se na termín po
Velikonocích, můžete Velikonoce slavit s vděčností, že vám bylo vše již odpuštěno a toto
odpuštění pak bude při pozdějším slavení svátosti smíření svátostně stvrzeno.

Zelený čtvrtek: Památka poslední večeře (1. dubna)
Příprava před bohoslužbou: Vyzdobte si doma stůl (svíce, ubrus, ikona...), připravte si lavor na mytí nohou (či rukou), džbán s vodou a ručníky, misálek, případně Bibli
s nalistovanými čteními pro večerní bohoslužbu Zeleného čtvrtku, chléb
Bohoslužba na památku Večeře Páně
Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 18:00 bip.cz/velikonoce21
TV podpora: Kostel sv. Filipa a Jakuba Zlín 18:00 TV Noe
Zapojení během bohoslužby: Před bohoslužbou zapálíme včas na prostřeném stole svíce.
Při Sláva na výsostech Bohu můžeme děkovat za celý uplynulý rok a chválit Boha pro jeho
věrnost uprostřed těžkého času. Během čtení můžeme příslušné lekce číst sami z misálku
či z Bible. Po kázání si můžeme navzájem s těmi, kteří s námi slaví tuto domácí bohosluž9
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bu, umýt nohy. Při přípravě darů se můžeme zamyslet, na jaký účel a jak velkou částku
chceme letos věnovat do „Postní almužny“, ze které jsou pak ve farnosti podporováni lidé, kteří se ocitnou v nouzi (na způsobu předání částky se pak domluvíme telefonicky
s farní kanceláři).
Lámání chleba: Po skončení bohoslužby může navázat symbolické lámání chleba, o který
se takto podělíme s těmi, kteří s námi slaví, a myslíme na ty, kteří s námi být nemohou.
V některých rodinách je zvykem tento večer mít slavnostní večeři ve stylu židovské sederové večeře.
Bdění v Getsemanech: Po lámání chleba či po večeři si pak můžeme přečíst úryvek o Ježíšově odchodu do Getseman (Mk 14,26-39) a zůstat nějaký čas v tiché meditaci (např.
v nějakém květinami vyzdobeném koutku našeho bytu, případně i někde venku na zahradě apod.). Tuto „getsemanskou hodinu“ si také můžeme naplánovat na nějaký čas během
celé noci a zapojit se tak do „Diecézního bdění v Getsemanech“ (možnost zapsání se do
od čtvrtku 19:30 do pátku 8:00 najdete na bip.cz/velikonoce21).

Velký pátek: Památka umučení Páně (2. dubna)
Ranní chvály s hodinkou četby
Online podpora: Biskup Tomáš 8:00 bip.cz/velikonoce21
Pokud nemáme internet ani to neumíme s breviářem, můžeme se ve stejném čase modlit
např. bolestný růženec
Den velkého postu: Na Velký pátek jsme zváni postit se od masa a najíst se jen střídmě
(jen jednou během dne).
Křížová cesta a domácí kříž: Během dne se můžeme vypravit na osobní či rodinnou křížovou cestu. Za tím účelem je vhodné si připravit nějaký větší kříž (třeba si jej společně vyrobit, nebo jen sundat ze stěny obýváku a nějak vyzdobit), který bychom při této křížové
cestě mohli nést a se kterým pak budeme odpoledne či večer slavit velkopáteční obřady.
Během křížové cesty se můžeme nechat doprovázet např. „Eucharistickou křížovou cestou“ z Meditační zahrady (bip.cz/velikonoce21). Křížovou cestu se samozřejmě můžeme
modlit i doma, nebo si jí projít v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.
Smíření a svaté přijímání: V chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, který bude na Velký pátek
otevřen od 9:00 do 18:00, vám bude po celou tuto dobu k dispozici farář ke slavení svátosti smíření, spolu s některým z akolytů, který vám bude moci podat svaté přijímání. Během dne si můžeme udělat čas také na vzájemné smíření v rodině - skrze oslovení druhých, prosbu za odpuštění toho, co v minulém roce nebylo v pořádku a vzájemné objetí s
požehnáním.
Příprava před bohoslužbou: Již dříve připravený kříž zahalíme nějakou tmavší (např. fialovou) rouškou a položíme na stůl bez ubrusu, k němu dvě svíce a misálek či Bibli. Někde
v domácnosti, nebo, máme-li tu možnost, na zahradě, připravíme místo připomínající
nám Ježíšův hrob.
Velkopáteční obřady
Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 15:00 bip.cz/velikonoce21
10

Č. 3 – VELIKONOCE 2021

ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

TV podpora: Cesta kříže 15:00 a Katedrála sv. Víta Praha 18:00 TV Noe
Zapojení během bohoslužby: Opět můžeme liturgická čtení číst z misálku, případně
z Bible – především se můžeme vystřídat v četbě janovských pašijí (Jan 18,1 – 19,42). Při
„velkých přímluvách“ po nově vložené 11. přímluvě (Za lidi stižené pandemií) můžeme
vložit své vlastní, volně formulované přímluvy. Během odhalování kříže pak odhalíme i
náš domácí kříž na stole a nějakým symbolickým způsobem na něj vložíme všechnu tíhu
našeho života (můžeme před ním např. pokleknout, políbit jej, položit na něj svoji hlavu či
ruce…).
Bdění u Božího hrobu: Po bohoslužbě velkopátečních obřadů můžeme přečíst úryvek o
uložení Ježíše do hrobu (Mk 15,40-45) a zůstat nějaký čas v tiché meditaci (např.
v nějakém tomu přizpůsobeném koutku našeho bytu, případně i někde venku na zahradě
v místě připomínajícím Ježíšův hrob). Toto „bdění u hrobu“ si také můžeme naplánovat
na nějaký čas během celé noci a zítřejšího dne a zapojit se tak do „Diecézní modlitby u
Božího hrobu“ (možnost zapsání se na konkrétní hodinu od pátku 16:30 do soboty 18:30
najdete na bip.cz/velikonoce21).
Křížová cesta z Náměstí sv. Petra s papežem Františkem 21:00 TV Noe

Bílá sobota: Den ticha (3. dubna)
Ranní chvály s hodinkou četby
Online podpora: Biskup Tomáš 8:00 bip.cz/velikonoce21
Pokud nemáme internet ani to neumíme s breviářem, můžeme ve stejném čase modlitebně vstoupit do tajemství Bílé soboty tím, že zůstanete 30 minut zcela v tichosti – zpočátku můžete vnímat svůj dech, své srdce, své nitro, Kristovo tělo ukládané do hrobu… a
posléze vše necháte prostě plynout, případně si potichu budete říkat např. „Vše přijímám
– vše dávám…“
Ticho Bílé soboty: Pokud je to pro naši situaci zvládnutelné, můžeme zkusit celý den strávit v mlčení (rodina s dětmi to může pojmout i hravě jako „bobříka mlčení“, případně soutěžit, kdo vydrží mlčet déle ;-).
Bdění u Božího hrobu: K prohloubení osobního spočinutí si můžeme udělat malou osobní
či rodinnou výpravu na nějaké místo v přírodě, které trochu připomíná hrob (můžeme jej
s dětmi či sami i mírně dotvořit) a zde chvilku setrvat v tiché modlitbě. Můžeme se také
zapojit do „Diecézní modlitby u Božího hrobu“ (možnost zapsání se najdete na
bip.cz/velikonoce21)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (3. – 4. dubna)
Slavnost Zmrtvýchvstání začíná již v sobotu večer (v noci ze soboty na neděli). Proto se
tradičně (většinou) večer slaví tzv. „velikonoční vigilie“ (= velikonoční bdění) složená ze
slavnosti světla, bohoslužby slova, obnovy křtu a slavení eucharistie.
Příprava před bohoslužbou: Pro každého člena domácnosti v sobotu odpoledne připravíme jeden malý „paškálek“ (malou svíci do ruky; můžeme použít i křestní svíčky, pokud
je od křtu máte uschované) a jednu větší svíci připomínající nám velký „paškál“ (veliko11
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noční svíci, kterou kněz žehná na začátku). Dále nádobku s vodou, ubrus, svíce a květiny
na stůl, může být i zvonek či něco, na co se dá zvonit. Pro každého účastníka připravíme
také nějaké bílé plátno (třeba i prostěradlo) jako křestní roucho (může být i nějaká bílá
část oblečení) – zatím se do něj neoblékáme, budeme jej potřebovat při obnově křtu. Pokud plánujeme po vigilii hostinu agapé, včas také připravíme vše potřebné.

Velikonoční vigilie – sobota večer
Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 20:30 bip.cz/velikonoce21
TV podpora: Bazilika Nanebevzetí P. M. Strahov 20:05 ČT 3
TV podpora: Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele 21:00 TV Noe
Zapojení během bohoslužby: Na začátku bohoslužby při „slavnosti světla“ necháme doma zhasnuto a od velké svíce si postupně rozsvítí všichni přítomní své malé „paškálky“.
Můžeme je nechat hořet až do konce chvalozpěvu velikonoční svíce (exsultet). Při chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu můžeme na cokoli zvonit či cinkat. Při bohoslužbě slova
můžeme opět sledovat či dokonce nahlas číst jednotlivá čtení z misálku či Bible. Během
obnovy křtu si opět rozsvítíme své paškálky a po obnově křtu si na znamení křestního oblečení se v Krista zahalíme do bílého roucha, případně na sebe oblečeme nějakou novou
bílou část oblečení.
Agapé – hostina lásky: Na slavení vigilie je vhodné navázat nějakým slavnostním jídlem
vyjadřujícím pospolitost křesťanů se vzkříšeným Kristem i v jejich všedním životě a běžných vztazích.
Příprava před bohoslužbou: Ráno před mší si připravíme ošatku s pokrmy k požehnání,
slavnostně prostřete na stůl, svíce, ubrus, květiny…

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – nedělní mše
Online podpora: Biskup Tomáš Plzeň 10:00 bip.cz/velikonoce21
TV podpora: Chrám sv. Jakuba Brno 9:30 ČT 2
TV podpora: Dolní Lutyně, kostel sv. Jana Křtitele 10:00 TV Noe
Zapojení během bohoslužby: Po přijímání vstoupíme ve chvíli ticha to osobního díkůvzdání, při kterém si připomeneme, jak se nás vzkříšený Pán dotknul během těchto Velikonoc či během celého našeho života. Na závěr mše svaté se připojíme k žehnání připravených pokrmů, které pak částečně použijeme během slavnostního oběda, část z nich
však můžeme darovat někomu, komu to udělá radost.
Sváteční oběd a cesta do Emauz: Na bohoslužbu může navázat slavnostní oběd. Odpoledne se můžeme s rodinou či sami opět vypravit do přírody a tuto odpolední výpravu
tematizovat vyprávěním o putování učedníků do Emauz (Lk 24,13-36). Část této výpravy
pak můžeme strávit tichou chůzí ve dvojici s otevřeností pro přítomnost vzkříšeného Krista jako toho „třetího“.
Velikonoce pro děti: deti.vira.cz (horní menu „Kalendář“, sekce „Velikonoce“)
Aktuální texty k bohoslužbám: liturgie.cz (sekce „Aktuální texty ke mši“ nahoře)
Další velikonoční online nabídky: velikonoce.cz / Velikonoce v obýváku
12
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ZPRÁVY Z LORETY
dosud zapsána do portálu mapy.cz.
To všechno chce napravit skupina dobrovolníků ze Sdružení svatojakubských
poutníků. Zajistí i větší propagaci této
poutní cesty vedoucí významnými historickými místy a malebnou krajinou. Do turistických center dá propagační materiál
a knížečku s popisem tras. Na významnějších místech poutnické cesty budou pro
poutníky připravena razítka s logem Via
Porta. O tom nás informoval člen dobrovolnické skupiny Ing arch. Petr Babák, který nám dá pro Loretu také razítko. Snad dá
Bůh, že ho budeme moci využívat.
ako

VIA PORTA A MARIA LORETO
Via Porta je ekumenická poutní cesta
z německé Volkenrody do Waldsassenu. Je
součástí evropské sítě svatojakubských
poutních tras dlouhých 340 km a rozdělených do 17 etap. Etapy jsou od sebe vzdálené kolem 20 km. Nejkratší je 5. etapa z
Fridrichrody do Ebertwiese, a to 9,3 km,
nejdelší – 28 km – z Kirchenlamitz do
Hohenbergu an der Eger. Poslední dvě etapy jsou na našem území. Předposlední 16.
etapa z Hohenbergu an der Eger do Františkových Lázní vede poutníky do Libé,
Ostroha, Lužné, Františkových Lázní a na
Komorní Hůrku. Na poslední 17. etapě
Františkovy Lázně - Waldsassen navštíví
poutníci Cheb, Starý Hroznatov, Maria Loreto, Mamersreuth a skončí ve Waldsassenu.
Via Porta vznikla na začátku 21. století,
její značení i na území Německa už je nedostačující a potřebuje obnovu. U nás není

PS: Po celé poutní cestě Via Porta
(viaporta.de, stránky v rekonstrukci) jsme
v r. 2012 a 2013 běželi naše první ročníky
pětidenního Poutního ultramaratonu. Těší
mě proto, že se o Via Portu opět začne někdo starat (a třeba po ní i běhat).
ph
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MIKULÁŠ A ALŽBĚTA
litbě nebo tichému spočinutí všechny, kdo
chtěli vzpomenout na své blízké a přátele,
které už nebudou potkávat.
V chrámu byla připravena tabule vzpomínek, na kterou bylo možné přidat srdce
se jménem našich zesnulých. Tato tabule
bude k dispozici i dalším návštěvníkům
kostela denně kromě pondělí od 12 do 16
hod., a to až do Velikonočního pondělí (5.
4. 2021), kdy bude chrám také mimořádně
otevřen.
Přijďte i vy v tichosti spočinout, zapálit
svíci, přidat symbolické srdce na tabuli
vzpomínek a i tímto znamením vaší důvěry
a naděje svěřit život, umírání a smrt vašich
blízkých do rukou milosrdného Boha, do
tajemství života, do nejhlubších hlubin
vesmíru.
Viz farnostcheb.cz/minutaticha, kde najdete pozvánku k dalšímu sdílení.
Petr Hruška

CHRÁM V DOBĚ COVIDOVÉ
Chrám je otevřen pro osobní spočinutí
denně kromě pondělí od 12 do 16 hod.
Vážení farníci, návštěvníci, přátelé našeho chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.
Už nějakou dobu trvá velmi nepříznivá
situace okolo nemoci covid-19. Nikdo neví, kdy budeme moci v kostele vše otevřít a
zpřístupnit jako jiné roky. Přesto jsme naplněni alespoň malou dávkou optimismu a
chystáme několik výstav.
V květnu by to mohla být již dvakrát odložená výstava Tváří v tvář. Je o ženách,
které překonaly rakovinu. Pokud to jen trochu dovolí situace, byla by i vernisáž s diskusí jedné z žen, o kterých výstava pojednává. Výstava je putovní a tam, kde už
proběhla, má velmi pozitivní ohlas.
Zatím v jednání je výstava Vážky na měsíc červen. To je teprve ve stádiu prvních
domluv... Držte nám palce.... Měly by to
být fotografie od Dana Bárty, který je fotografiemi vážek proslulý.
Těšíme se na vaši návštěvu i v době
omezené otevírací doby. Začíná jaro, tak
už budou procházky veselejší. Užívejte plnými doušky, přesto opatrně, ať se ve
zdraví sejdeme po velikonočních svátcích.
Ty si užijte v milém kruhu nejbližší rodiny.
Z kostela vás zdraví pokladní
Zdeňka Nykodýmová

SRDCE, KTERÉ NÁM CHYBÍ
V pondělí 22. března 2021 uplynul jeden
rok od úmrtí první oběti v naší zemi, ke dni
22. března 2021 mluví statistiky již o
24.810 zemřelých s covidem-19. Naše farnost se připojila k iniciativě „Minuta ticha“
(minutaticha.cz), kdy 22. března od 12.00
hodin zazněly kostelní zvony jako připomínka těchto obětí. Zároveň jsme během
celého pondělí pozvali do chrámu k mod14
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SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ
život se s ní nevyrovnal a při vzpomínce na
otce plakal.
José po vyučení stavebním tesařem vystudoval střední stavební průmyslovou školu. Pracoval jako stavební technik a po roce
1990 založil vlastní stavební firmu Carmen. S tou také na pověření Ing. A. Harta
provedl na Loretě všechny stavební práce v
první etapě výstavby a opravil posledních
šest zastavení Velké křížové cesty.
Byl členem dobrovolnické skupiny k zajištění denního provozu na Loretě od jejího
vzniku, často si bral služby a dělal drobnou
údržbu.
José Kočí byl členem a dlouholetým
funkcionářem Čs. strany lidové, později
KDU a členem Spolku Maria Loreto od
jeho vzniku.
Za mimořádné zásluhy o obnovu Lorety
byl vyznamenán cenou Euregia Egrensis.
José Kočí po zbožném, obětavém a záslužnou činností naplněném životě zemřel
22. 9. 2013. Schází nám, měli jsme ho rádi.
Bůh mu dej lehké odpočinutí.
ako

SPOLEK MARIA LORETO
VZPOMÍNKA NA JOSÉ KOČÍHO
Jedeme-li z města na Svatý kříž, míjíme po
levé straně silnice pěknou kapličku (viz
foto pod článkem). Byla první, kterou po
převratu v r. 1990 opravil José Kočí. U křižovatky cyklostezky a silnice do Podhradu
stojí kříž na kamenném podstavci, v jehož
výklenku je soška sv. Mikuláše. Také ten
opravil José Kočí. Stejně jako další dva
kříže v Podhradu, osamělý kříž v poli u
Malé Šitboře a další a další. José Kočí se
významně podílel i na záchraně Lorety. Na
jejích troskách hned po roce 1990 odstranil
náletové dřeviny a vyčistil sutiny. Nemá
nyní žádné významné výročí, ale zaslouží
si, abychom mu věnovali vzpomínku.
José Kočí se narodil 5. 12. 1937 v Car
men del Parana v Paraguay. Do Čech rodina emigrovala v roce 1948 a dostala statek
v Podhradě u Chebu. V padesátých letech
byl jeho otec obviněn, že ukrýval známého
při pokusu o útěk přes hranice. Otec byl
zatčen, uvězněn a na následky věznění zemřel. Josého smrt otce velice ranila, celý
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Z KANCELÁŘE
▪BLAHOPŘEJEME

s Loretou. Stála u zrodu Spolku Maria Loreto, a je tak spjata se všemi jeho aktivitami. Neúnavně a naplno se věnuje organizačním záležitostem a k tomu všemu je
sama stále jednou z týmu aktivních služebnic, které na Loretě v sezóně provázejí návštěvníky. Už před lety, jako bývalá novinářka, spolu s dalším oslavencem, MUDr.
Jiřím Pospíšilem, spoluzaložili a redigovali
Farní Zpravodaj, jehož hlavní podoba se
uchovala dodnes. Alenka, ačkoli se už později věnovala jiným aktivitám a byla jen
pravidelnou dopisovatelkou, nedávno kývla
na naši prosbu a doplnila redakční radu
Zpravodaje. V každém vydání můžete najít
její příspěvky věnované Loretě a činnosti
Spolku, ale také se zaměřuje ve svých
článcích na aktivity Klubu křesťanských
žen. Organizovala a organizuje poutní zájezdy. Je takřka všude, kde se něco děje…
A medailonky se zvláštním poděkováním by si zasloužili i další… Takže snad
příště. Zatím tedy alespoň chceme všem
předat symbolickou kytičku a ještě jednou
popřát hojnost Božího požehnání do dalších let…
rym

Také v nejbližší době bude několik našich farníků slavit svá
životní jubilea, nebo překročí
požehnaný věk 80 let. Všem
bychom touto cestou chtěli popřát, aby jim
Pán stále žehnal a za vše dobré, co dosud
pro své bližní i naši farnost učinili, jim
oplácel měrou vrchovatou. Vyprošujeme a
přejeme jim, aby na své další cestě životem
v každém dni vždycky objevili aspoň jeden
malý důvod k radosti a úsměvu, aby jim
zdraví sloužilo a mohli se stále těšit z lásky, přátelství a přízně svých rodin, přátel,
známých i všech spolufarníků.
V měsíci březnu oslavili životní jubileum dobrovolník v Mikuláši pan Pavel ŠIMEČEK (70 let) a paní Marie CHARVÁTOVÁ (80 let). Dále své požehnané
narozeniny oslavily:
3.3. paní Helena KANALOŠOVÁ (86 let)
9.3. paní Krista HRUBÁ (82let)
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny:
26.4. paní Alena KOVAŘÍKOVÁ (94 let)
19.4. pan MUDr. Jiří POSPÍŠIL (89 let)
27.4. pan Jan BARTŮNĚK (82 let)
O každém z těchto farníků bychom jistě
mohli v dobrém popsat mnoho stránek,
uvést nespočet konkrétních příkladů jejich
skutků lásky a obětavosti k bližním i pro
naši farnost. Ale místa je málo, a tak se
chci jen zmínit o nejstarších z nich. Paní
Alenka Kovaříková je rovněž živoucím
důkazem pravdivosti tvrzení, že věk je jenom číslo. Nejen, že na svůj věk nevypadá,
ale navíc stále překypuje vitální energií.
Má v sobě také nesmírně mnoho laskavosti
i humorného nadhledu, je vždy ochotná
podat každému pomocnou ruku, nevyhýbá
se žádné povinnosti, některé z nich bere
většinou na svá bedra dobrovolně. Její
jméno je neodmyslitelně spjato hlavně

Z FARNÍ MATRIKY
▪ Pohřby:
10. 2. Štefan Dužda
12. 2. Marta Nesládková
19. 2. Magdalena Kumajová
25. 2. Gejza Tulej
Marie Chválová (+ 26. 2.)
Blanka Brejchová (+ 27. 2.)

EKONOMIKA FARNOSTI
▪ Pravidelné příspěvky převodem:
leden: 10.500 Kč
únor: 18.350 Kč
▪ Sbírky účelové:
24. 1. Biblický apoštolát: 2.000 Kč
21. 2. Haléř sv. Petra: 2.200 Kč
16
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nou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43
% obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i
při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a
pod tím napsali buď Římskokatolická
církev nebo Řeckokatolická církev podle
toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale
opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke
své církvi přihlásí, tím menší bude církev v
očích státu. Stane se méně významným
partnerem, s nímž se méně počítá a jehož
hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání
víme, že i když se téměř polovina obyvatel
rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní
úřady, média i společenské vědy číslo ze
sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet
věřících či katolíků. Kolik dalších věřících
a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících
polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek.
Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská
stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více
či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev
potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní
distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se
k ní a pak se snažme především úsilím o
vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke
každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi
(Mt 10, 32).
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu
vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo,
že jsme katolíci. Řekněme společnosti:
Počítejte s námi.

ÚKLIDY U SV. MIKULÁŠE
V době koronavirové zajistí úklid velké
lodi a věže pokladní Zdeňka Nykodýmová.
O presbytář, sakristii a WC se průběžně
stará kostelnice Veronika Peťovská.
Srdečně děkujeme Zdeňce a Veronice,
že se o prostory našeho chrámu tak pečlivě starají.

FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
Možnosti, jak finančně přispět farnosti (i
v době zavřených kostelů farnost dále pastorační slouží, budeme proto vděčni za vaši
finanční podporu): (1) Složení hotovostního daru v kanceláři farnosti. (2) Složení
hotovostního daru do kasiček (kostel sv.
Mikuláše a farní dům). (3) Bezhotovostní
převod na účet farnosti. Bankovní spojení:
Česká spořitelna, č. účtu 781 704 309 /
0800. Jako variabilní symbol uveďte prosíme své r. č. bez čísla, které je za lomítkem. V případě daru vám může být na požádání vystavena v kanceláři farnosti či
mailem darovací listina, kterou dárce může
uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu. Více informací najdete
na farnostcheb.cz/darcovstvi.

VÝZVA BISKUPŮ
KE SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které
bylo naposledy před deseti lety. Tak jako
minule, i tentokrát bude odpověď na otázku
příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost
k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl
v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost
byla zaznamenána do církevních matrik. Za
posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká
biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbor-

Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska
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NENECHTE SI UJÍT
▪ NEDĚLE A VELIKONOCE: Ve
svých domácnostech si vyhraďte čas na
nedělní domácí bohoslužbu slova, při které
dáte prostor četbě Božího slova (nejlépe
textů na tu kterou neděli), osobní děkovné
a přímluvné modlitbě a slavnostnímu jídlu.
Kromě běžných pomůcek (Bible, misálek,
modlitební kniha či různé pomůcky stažené
z internetu) vás v tomto slavení může podpořit propojení skrze online přenos bohoslužby z naší farnosti nebo skrze TV Noe či
ČT 2. Podněty pro tyto domácí bohoslužby
najdete na farnostcheb.cz/doma. Velikonoční nabídku bohoslužeb pak najdete na
adrese farnostcheb.cz/velikonoce.
▪ NEDĚLNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ:
Až bude zrušeno omezení vzájemného navštěvování, je možné k tomuto domácímu
slavení přizvat někoho osamělého z okolí,
případně toto setkání prožít v nějakém vašem malém společenství či společenství
rodin. Ovšem i zde prosím dbejte striktně
na zachování všech bezpečnostních opatření (odstupy jeden od druhého 2 metry,
roušky, pečlivá desinfekce rukou před i po
setkání atd.). Nechráníte tím jen sebe, ale
také ty, se kterými se budete setkávat.
▪ NEDĚLNÍ OSOBNÍ MODLITBA:
Pokud nemáte ani jednu z těchto možností,
nebo by ji z důvodů ochrany vašeho křehkého zdraví nebylo pro vás vhodné využít,
můžete neděli jako den Páně a setkání se
Vzkříšeným slavit i sami, ve vnitřním spojení s druhými. Je vhodné k tomu využít
podobné pomůcky, jako při společném slavení, dokonce je možná někdy pro vás přínosné i o samotě se některé z liturgických
textů modlit či některé z biblických textů
předčítat nahlas a prohloubit tak pouhé pasivní sledování televize či internetu. Pokud
vás ale toto sledování vede do hloubky
vnitřní modlitby, nechte se takto vést.

▪ SLUŽBA PŘI ONLINE MŠI: Je možné a vítané, aby se nějaká konkrétně ohraničená skupina (společenství, tým, spolek,
rodina) ozvala faráři (telefonicky či mailem) a nabídla mu svoji službu při online
vysílání mší svatých z farní kaple od 10
hod. (příprava prostoru, čtení, přímluvy,
úklid po sobě a desinfekce prostoru, případně i hudba, biblická scénka apod.), které bude pokračovat opět po Velikonocích.
▪ FARNÍ KAFE: Po nedění online vysílané mši jsou všichni zváni na „farní kafe“,
na které se připojíte jednoduše kliknutím
na odkaz farnostcheb.cz/farnikafe.
▪ SKUPINOVÉ MŠE: Po Velikonocích,
kdy předpokládáme, že naše farnost bude
fungovat již v režimu PLES 5 umožňujícím
skupinové slavení (farnostcheb.cz/PLES5),
se mohou už také opět hlásit ohraničené
skupiny (společenství, týmy, spolky, rodiny apod.), které by rády společně v některý
den v týdnu slavili.
▪ SVÁTOST SMÍŘENÍ A PŘIJÍMÁNÍ:
Ke slavení svátosti smíření, osobní rozhovor, modlitbu, podání přijímání či pomazání nemocných, a to jak na faře, v kostele či
u vás doma, se můžete mailem či telefonicky domluvit s farářem; bude se snažit přizpůsobit se vašim možnostem. Může se
ovšem stát, že to bude možné až po Velikonocích, protože se začalo najednou ozývat větší množství lidí, a ne všechny návštěvy či zpovědi budou zvládnutelné do
Velikonoc. I tak ale stojí za to si návštěvu
již nyní objednat (bude vám to pak „platit“
jako předvelikonoční zpověď). ;-)
▪ EMAUZY: Můžete také zavolat faráři
(či komukoli dalšímu, komu důvěřujete a
chcete s ním sdílet svoji cestu s Kristem) a
domluvit si společnou „cestu do Emauz“ –
společnou vycházku s možností rozhovoru,
společné modlitby či svátosti smíření.
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ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI

FARNÍ KALENDÁŘ
!!Pravidelné bohoslužby a setkání naleznete na poslední straně v „PRAVIDELNOSTECH“!!

Všechny bohoslužby ve farnosti jsou zatím až do odvolání pouze neveřejné
28.3. neděle 10:00

KVĚTNÁ NEDĚLE

farnostcheb.cz/live

CHEBSKÉ VELIKONOCE S BISKUPEM TOMÁŠEM
Podrobnosti na adrese farnostcheb.cz/velikonoce
1.4. čtvrtek 18:00

MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ

farnostcheb.cz/triduum

BDĚNÍ V GETSEMANECH

farnostcheb.cz/triduum

RANNÍ CHVÁLY S HODINKOU ČETBY

farnostcheb.cz/triduum

KŘÍŽOVÁ CESTA POD ŠIRÝM NEBEM

farnostcheb.cz/triduum

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

farnostcheb.cz/triduum

MODLITBA U BOŽÍHO HROBU

farnostcheb.cz/triduum

RANNÍ CHVÁLY S HODINKOU ČETBY

farnostcheb.cz/triduum

3.4. sobota 20:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

farnostcheb.cz/triduum

4.4. neděle 10:00

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

farnostcheb.cz/triduum

11.4. neděle 10:00

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

farnostcheb.cz/live

18.4. neděle 10:00

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

farnostcheb.cz/live

25.4. neděle 10:00

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

farnostcheb.cz/live

2.5. neděle 10:00

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

farnostcheb.cz/live

9.5. neděle 10:00

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

farnostcheb.cz/live

16.5. neděle 10:00

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

farnostcheb.cz/live

23.5. neděle 10:00

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.

farnostcheb.cz/live

28.5. pátek od 18:00

NOC KOSTELŮ

www.nockostelu.cz

30.5. neděle 10:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

farnostcheb.cz/live

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

farnostcheb.cz/live

1.-2.4. čtvrtek – pátek
2.4. pátek

8:00

2.4. pátek
2.4. pátek

15:00

2.-3.4. pátek – sobota
3.4. sobota

8:00

6.6. neděle 10:00

Nabídka bohoslužeb a setkání se bude přizpůsobovat podle vyvíjejících se epidemických
podmínek – sledujte farnostcheb.cz/PLES a farnostcheb.cz/bohosluzby. Pokud bude opět
umožněna účast na bohoslužbách, je možné se pak také informovat na možnosti služby
„farního taxi“ (Jarka Rymešová, tel. 604 131 721). Pokud řešíte nějakou potřebu odvozu
k lékaři, na nákupy apod., volejte farní charitu (Eva Kolafová, tel. 731 619 729).
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PRAVIDELNOSTI
Řk farnost Cheb (Cheb, D. Žandov, Milíkov, Pomezí, Tuřany, Odrava, Okrouhlá, Lipová, Nebanice)
FARNÍ DŮM: KOSTELNÍ NÁM. 15, 350 02 CHEB; tel.: 354 422 458; IČ: 477 22 347
farnost@farnostcheb.cz; www.farnostcheb.cz; č. účtu: 781 704 309 / 0800
Farář: Petr Hruška, pastýř a statutární zástupce farnosti, 608 656 557; farar@farnostcheb.cz
Pastorační rada: společný e-mail na všechny členy rady je pastoracnirada@farnostcheb.cz
Ekonomická rada: společný e-mail na všechny členy rady je ekonomickarada@farnostcheb.cz
Charita a dobrovolníci: Eva Kolafová, pastorační asistentka, 731 619 729; charita@farnostcheb.cz
Farní kancelář a knihovna: Dana Vrbová, farní asistentka, 731 619 762, kancelar@farnostcheb.cz
Maria Loreto: Alena Kovaříková, koordinátorka týmu Loreto, 725 879 446; loreta@farnostcheb.cz
Správa majetku: Zdena Hulínská, asistentka správce majetku, asistentka@farnostcheb.cz
Zpravodaj a farní taxi: Jaroslava Rymešová, redakce, 604 131 721, zpravodaj@farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše: Zdeňka Nykodýmová, pokladní, tel. 733 796 986, pokladni@farnostcheb.cz
Chrám sv. Mikuláše: Veronika Peťovská, 732 634 049, Anička Kolková, 737 790 002, kostelnice
Údržba a opravy: Jiří Dytrych, Richard Preibisch, 731 619 769, technik@farnostcheb.cz
Farní penzion: Jozef a Helena Čverha, správci, 608 656 559; penzion@farnostcheb.cz

Z důvodů současné epidemické situace jsou ve farnosti, ani o Velikonocích nebudou
ještě žádné bohoslužby slaveny s účastí veřejnosti (viz doporučení pastorační rady
v rubrice Rady z rady). Každou neděli a o svátcích je nabízeno propojení skrze živý LIVE online přenos slavení eucharistie od 10:00 (viz farnostcheb.cz/live). Slavení svátosti
smíření a možnost přijetí eucharistie, stejně jako návštěvy, jsou možné na základě telefonické domluvy s farářem. Aktuální informace najdete na příslušných webových stránkách farnostcheb.cz/bohosluzby a farnostcheb.cz/koronavirus. Inspirace ke slavení domácích bohoslužeb pak najdete na farnostcheb.cz/doma, inspirace ke slavení Velikonoc
pak na farnostcheb.cz/velikonoce. Pokud bude opět umožněno konání bohoslužeb
v kostele, služby „taxíkářů“ i s kontakty na ně zůstávají beze změny. Po Velikonocích
předpokládáme, že budou bohoslužby přístupné již širšímu okruhu zájemců, a to nejspíše na základě domluvy konkrétních skupin, případně pro ty, kteří byli již očkováni.

BOHOSLUŽBY DNE PÁNĚ – SOBOTA / NEDĚLE
So
17:00 slavení eucharistie
Dolní Žandov (dle domluvy)
Ne
10:00 slavení eucharistie (ONLINE)
farní kaple Cheb (neveřejná)
denně
20:00 růženec za zvládnutí pandemie
online farnostcheb.cz/ruzenec
Svátost smíření (zpověď), pastýřská služba rozhovorem a modlitbou (poradenství):
kdykoli kromě úterka podle osobní či telefonické domluvy s farářem
V ÚTERÝ má farář volno – s naléhavými záležitostmi mu pošlete SMS zprávu, případně
volejte farní kancelář, farní charitu či okolní faráře
Farní kancelář: kancelář vlevo v přízemí farního domu, v kontaktních hodinách či dle
domluvy dle farního systému PLES (info na telefonu u Dany Vrbové)
Farní charita Cheb: kancelář v 1. patře farního domu, dle domluvy, nejlépe v kontaktní
hodinách dle farního systému PLES (info na telefonu u Evy Kolafové)
Farní knihovna: po tlf. domluvě v kontaktních hodinách farní kanceláře (Dana Vrbová)
Bankovní spojení Řk farnost Cheb: Česká spořitelna, č. účtu 781 704 309 / 0800
Bankovní spojení Farní charita Cheb: ERA, č. účtu 220 699 597 / 0300
ZPRAVODAJ CHEBSKÉ FARNOSTI pro svoji potřebu vydává Řk farnost Cheb. Redakční tým: J. Rymešová,
J. Karasová, D. Kučerová, A. Kovaříková, D. Vrbová, K. Vnenková, J. Klíchová, V. Kučera. Za obsah zodpovídá: Petr Hruška. Redakce si vyhrazuje právo na redakční úpravu příspěvků. Náklad 250 výtisků. Vychází zpravidla 1. neděli v měsíci. Toto číslo vyšlo 28. 3. 2021, příští vyje dle potřeby. Archiv starších česel farního Zpravodaje: farnostcheb.cz/zpravodaj. Příspěvky v kanceláři, redakci či na zpravodaj@farnostcheb.cz průběžně.

